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c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

27/01/2022
Pregão eletrônico
1/2022 - PE
2/2022

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado à aquisição, de
forma parcelada, de gêneros alimentícios para os alunos da creche, educação infantil e
ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, durante o ano letivo de 2022,
referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme condições e
especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.

Participante: CASA DA CUCA LTDA EPP

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

21 BISCOITO DE POLVILHO - BISCOITO DE POLVILHO, tipo rosquinha, sem
conservantes. Ingredientes: polvilho, gordura vegetal, ovos, leite e sal.
Acondicionado em embalagem plástica atóxica contendo 80g.

800,000 UN 3,50 2.800,00

Total do Participante: 2.800,00

Participante: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

2 ABACAXI PEROLA - ABACAXI PÉROLA, de 1ª qualidade, grau médio de
amadurecimento, tamanho grande, com polpa firme e intacta, com cascas
sãs, sem rupturas, isenta de sujidades, parasitas e larvas.

500,000 UN 3,20 1.600,00

7 ALHO, - ALHO, bulbo inteiro; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes; tamanho e
coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido; isento de sujidades,
parasitas e larvas.

70,000 KG 15,00 1.050,00

15 BANANA TIPO CATURRA - BANANA TIPO CATURRA, de 1° qualidade,
grau medio de amadurecimento, sabor doce, aspecto e cheiros proprios,
tamanhos e coloracao característicos, com polpa firme e intacta, com cascas
sãs, sem rupturas.

2.500,0 KG. 2,00 5.000,00

18 BATATA SALSA, - BATATA SALSA, de 1ª qualidade, tamanho grande,
compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, isenta de sujidades, parasitas e larvas.

90,000 KG 8,99 809,10

19 BETERRABA - BETERRABA, de primeira qualidade, lavada, colhida
recentemente ao dia da entrega, tamanho médio a grande, firme, sem lesões
ou cortes na casca.

500,000 KG 2,30 1.150,00

26 BRÓCOLIS VERDE - BRÓCOLIS VERDE, novo, de 1ª qualidade, tamanho
grande, sem ruptura, isento de sujidades, odores estranhos e substâncias
nocivas.

150,000 UN 3,99 598,50

36 CEBOLA - CEBOLA, de 1ª qualidade, tamanho grande, com casca sã, sem
ruptura, sem manchas, compacta e firme, com tamanho e coloração
uniforme, isenta de sujidades, parasitas e larvas.

700,000 KG 2,30 1.610,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

37 CENOURA, de primeira qualidade, sem folhas, tamanho médio - CENOURA,
de primeira qualidade, sem folhas, tamanho médio, compacta e firme, sem
lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes ou rachaduras, com
coloração característica.

500,000 KG 2,60 1.300,00

40 CHUCHU VERDE, - CHUCHU VERDE,novo, de 1ª qualidade, tamanho
médio, com casca sã, sem ruptura, sem lesão físicas ou mecênicas.

120,000 KG 1,65 198,00

70 KIWI - KIWI, maduro, frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução, no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos
ou defeitos, firmes, isento de sujidades, odores estranhos e substancias
nocivas.

250,000 KG 18,50 4.625,00

71 LARANJA - LARANJA, madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo
de evolução, no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, sem
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, isento de sujidades, odores
estranhos e substancias nocivas.

1.000,0 KG 2,40 2.400,00

78 LIMÃO TAITI - LIMÃO TAITI, grau de amadurecimento médio, sem rupturas,
não deve apresentar casca murcha.

80,000 KG 3,90 312,00

80 MAÇÃ FUJI, - MAÇÃ FUJI, frutos de tamanho médio, no grau máximo de
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes,
tenras e com brilho, isento de sujidades, odores estranhos e substâncias
nocivas. Coloração característica, sem lesões de origem física ou mecânica.

1.200,0 KG 3,15 3.780,00

84 MAMÃO FORMOSA - MAMÃO FORMOSA, com 80% a 90% de maduração,
frutos de tamanho médio, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou
defeitos. Firmes, livre de sujidades, parasitas ou larvas. Coloração
característica, sem lesões de origem física ou mecânica.

850,000 KG 4,90 4.165,00

89 MELANCIA - MELANCIA, redonda, graúda, de primeira, livre de sujidades,
parasitas e larvas, coloração característica, devendo ser bem desenvolvida e
madura, com polpa firme e intacta. Sem lesões físicas ou mecânicas.

1.000,0 KG 1,45 1.450,00

90 MELÃO - MELÃO, boa qualidade, coloração característica, ser bem
desenvolvido e maduro, com polpas intactas e firmes, livres de resíduo de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte.

1.000,0 KG 2,90 2.900,00

96 OVO DE GALINHA  (TIPO COLONIAL) - OVO DE GALINHA  (TIPO
COLONIAL), casca lisa, embalagem em dúzias, em caixa de papelão, a
embalagem deverá conter dados de identificação e procedência, número de
lote, data de fabricação, quantidade do produto, os ovos deverão estar
limpos, não trincados e sem odores estranhos.

500,000 DZ 5,45 2.725,00

105 PERA D'AGUA - PERA D'AGUA, nacional, de primeira, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e
intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte,
com a casca uniforme, semi maturada.

250,000 KG 10,30 2.575,00

106 PIMENTÃO AMARELO OU VERMELHO - PIMENTÃO AMARELO OU
VERMELHO, tamanho médio, novo, de 1ª qualidade, coloração
característica, sem ferimentos, firmes, livre de sujidades, parasitas e larvas

60,000 KG 12,90 774,00

107 PIMENTÃO VERDE - PIMENTÃO VERDE, tamanho médio, novo, de 1ª
qualidade, coloração característica, sem ferimentos, firmes, livre de
sujidades, parasitas e larvas

60,000 KG 6,40 384,00

115 REPOLHO ROXO - REPOLHO ROXO, tamanho médio, novo, de 1ª
qualidade, com folhas sãs, sem rupturas, sem lesões físicas ou mecânicas.

80,000 KG 5,90 472,00

116 REPOLHO VERDE - REPOLHO VERDE, tamanho médio, novo, de 1ª
qualidade, com folhas sãs, sem ruptura, sem lesões físicas ou mecânicas.

350,000 KG 2,20 770,00

119 RÚCULA, - RÚCULA, de primeira qualidade, fresca, folhas de coloração
verde, íntegras, limpa, sem manchas de insetos, isenta de folhas murchas,
danificadas e amareladas.

60,000 UN. 2,99 179,40

122 TOMATE, - TOMATE, de primeira qualidade, grau médio de
amadurecimento, aspecto globoso, cor vermelha, selecionado, de polpa firme
e intacta, isento de enfermidades, sem lesões de origem física ou mecânica
oriunda de manuseio ou transporte,

900,000 KG 4,30 3.870,00
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acondicionado em sacos plásticos.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

124 UVA DE MESA - UVA DE MESA, de primeira qualidade. Deve ser doce e
suculenta. Sem rupturas do grão, firme e bem presa ao cacho. Não deve
estar murcha e despencando, acondicionadas em embalagem transparente
resistente.

150,000 KG 11,80 1.770,00

Total do Participante: 46.467,00

Participante: DELAZERI ATACADISTA EIRELI

4 AÇÚCAR BRANCO CRISTAL - AÇÚCAR BRANCO CRISTAL, de primeira
qualidade, obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprio, sabor
doce, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou
vegetais. Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente fechados e
resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data da entrega.

550,000 KG 3,94 2.167,00

5 AÇÚCAR DEMERARA - AÇÚCAR DEMERARA, ingredientes: sacarose de
cana de açúcar. Deverá ser fabricado a partir do suco de cana de açúcar,
livre de fermentação, isento de matéria terrosa de parasitas e de detritos
animais ou vegetais. Cor, odor, sabor e textura característicos do tipo de
açúcar. Embalagem de polietileno ou polipropileno, resistente, atóxico,
lacrado, contendo 1Kg.

200,000 KG 4,63 926,00

10 ARROZ INTEGRAL, - ARROZ INTEGRAL, tipo 1, isento de sujidades,
odores estranhos e substancias nocivas. Acondicionado em embalagem
plástica atóxica, incolor, hermeticamente fechada, resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. Pacote com 01 kg.

80,000 KG 3,80 304,00

11 ARROZ QUEBRADINHO, - ARROZ QUEBRADINHO, fragmentos de arroz,
isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. Acondicionado
em embalagem plástica atóxica, incolor, hermeticamente fechada, resistente.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da data de entrega. Pacote com 01 kg.

50,000 KG 2,23 111,50

12 ARROZ PARBOILIZADO - ARROZ PARBOILIZADO, tipo 1, longo fino,
constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades, odores estranhos e
substâncias nocivas. Acondicionado em embalagem plástica atóxica, incolor,
hermeticamente fechada, resistente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de seis meses a partir da data de
entrega. Pacote com 1Kg.

2.000,0 KG 2,92 5.840,00

14 AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM,
nível de acidez máxima de 0,5%. Ingredientes: composto por azeitonas
selecionadas. Produto acondicionado em frasco de vidro escuro contendo
500 ml, com identificação do produto, prazo de validade e data de fabricação
com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da
CNNPA.

20,000 UN 18,72 374,40

16 BANHA, de origem animal (porco) - BANHA, de origem animal (porco),
embalada em conformidade com as normas de legislação sanitária vigente.
Embalagem de 1 kg.

50,000 KG 9,55 477,50

20 BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL - BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL,
(sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem ovos). Na embalagem deverá
conter as seguintes informações: indicação do fabricante, tabela nutricional,
ingredientes, data de validade e peso. Embalagem mínima de 150g. Validade
mínima de 4 meses da entrega.

100,000 UN 6,54 654,00

22 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, - BISCOITO DOCE, TIPO MARIA,
ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, bicarbonatos

80,000 UN 3,78 302,40
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de sódio e amônio, sal, aroma artificial de nata e estabilizante lecitina de
soja. Pode conter traços de leite. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número
de lote, data de validade, quantidade do produto. Acondicionado em pacotes
de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados, contendo 400 g.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

23 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA SEM LACTOSE - BISCOITO DOCE, TIPO
MARIA SEM LACTOSE, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada zero trans, açúcar
invertido, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato de
sódio, pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de amônio), sal,
metabissulfito de sódio, aroma artificial de baunilha, proteinase, vitaminas
(B1, B2, B6 e PP). Sem colesterol, sem lactose e sem proteína do leite.
Isento de produtos de origem animal. Contem glúten. Alérgicos: contém trigo.
Pode conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio. Embalagem de
400g.

10,000 UN 4,14 41,40

25 BISCOITO SEM GLÚTEN - BISCOITO SEM GLÚTEN, tipo cookie,
ingredientes: amido de milho, farinha de arroz, óleos vegetais, proteína de
soja; diversos sabores. Embalagem com as seguintes informações: não
contém glúten, tabela nutricional, data de validade, peso líquido 150g.

80,000 UN 7,70 616,00

27 CACAU EM PÓ - CACAU EM PÓ, solúvel, sem adição de misturas e
açúcares. Validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
Embalagem contendo 200g.

150,000 UN 4,90 735,00

29 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO - CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, a
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade mínima de 12 (doze) meses a partir da
data de entrega. Embalagem com 200 gramas.

100,000 UN 12,00 1.200,00

31 CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE - CARNE BOVINA TIPO
ACÉM OU COXÃO MOLE, porcionada em cubos, sem osso, sem gordura
(máximo de 10%), cartilagens ou nervos, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias
ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Sem sinais de descongelamento. Deverá ser acondicionada
em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta
de sujidades e/ou ação de microrganismos. Em pacotes de 1Kg,
devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto,
marca/procedência e certificado de inspeção (registro no SIM, SIE ou SIM).
Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 6 meses.

300,000 KG 24,28 7.284,00

32 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA - CARNE BOVINA TIPO PATINHO
MOÍDA, congelada, de boa qualidade, sem gordura, sem nervos, aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor vermelho-cereja sem manchas
esverdeadas ou outra coloração, cheiro e sabor próprio, com ausência de
sujidades, parasitas e larvas. Deve estar acondicionada em embalagem
intacta de polipropileno contendo 1 Kg, devidamente identificados de acordo
com a legislação vigente, devendo conter certificação do fornecedor de
inspeção municipal, estadual ou federal e procedência da carne (registro no
SIF, SIE ou SIM). Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 6
meses.

500,000 KG 20,58 10.290,00

33 CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRE COXA) - CARNE DE FRANGO
(COXA E SOBRE COXA), congelada, livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto.
Devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e
marca/procedência.

200,000 KG 7,15 1.430,00

34 CARNE DE FRANGO MOIDA - CARNE DE FRANGO MOIDA: congelada,
isenta de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas, acondicionadas
em embalagem plástica, transparente, flexível, atóxica e resistente.
Devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e
marca/procedência.

350,000 KG 13,15 4.602,50
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

35 CARNE SUINA, - CARNE SUINA, tipo pernil, cortado em cubos pequenos,
inspecionada, embalada em pacotes de 1 Kg, com rotulagem especificando o
peso, tipo de carne, data de fabricação, data de validade.

300,000 KG. 14,28 4.284,00

38 CHÁ - CHÁ, acondicionado em envelope individual, tipo sache, de papel
impermeável, com vedações mecânicas (selagem), embalagem deverá
trazer externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Sabores:
Erva doce, camomila, cidreira, hortelã.

200,000 UN 3,89 778,00

41 COCO RALADO, desidratado - COCO RALADO, desidratado, sem adição de
açúcar, embalagem plástica, integra, atóxica, contendo 100g do produto.
Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.

80,000 UN 3,48 278,40

42 COLORAU EM PÓ, - COLORAU EM PÓ, obtido de frutos maduros de
urucum, limpos, dessecados e moídos, com aspecto com cor, cheiro e sabor
próprio, isento de materiais estranhos e a sua espécie, acondicionado em
embalagens de 500g.

80,000 UN 3,94 315,20

44 CRAVO - CRAVO DA ÍNDIA, acondicionado em saco de polietileno, íntegro,
atóxico, resistente, isento de sujidades, odores estranhos e substâncias
nocivas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacote
com 10g.

50,000 UN 1,37 68,50

45 NATA - NATA (CREME DE LEITE FRESCO), origem animal. Embalagem de
polietileno leitoso, isento de sujidades, odores estranhos e substâncias
nocivas. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 10 dias a
partir da data de entrega. Embalagem com 300g.

400,000 UN 6,18 2.472,00

47 CREME DE LEITE UHT, - CREME DE LEITE UHT, embalagem tetra pak,
composição: creme de leite, leite em pó desnatado, espessantes (celulose,
microscristalina, carboximetilcelulose sódica, goma guar, goma xantana e
carragena) e estabilizante (citrato de sódio), não contem glúten,
homogeneizado, isento de sujidades, odores estranhos e substancias
nocivas. Deverá apresentar validade mínima de 02 meses a partir da data de
entrega. Embalagem com 200 g.

200,000 UN 1,86 372,00

49 ERVILHA EM CONSERVA - ERVILHA EM CONSERVA, embalagem íntegra,
não podendo estar amassada ou estufada. A embalagem deverá conter
dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto. Embalagem com 200g.

200,000 UN 1,98 396,00

51 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, - EXTRATO DE TOMATE
CONCENTRADO, produto resultante da concentração da polpa de tomate
por processo tecnológico preparado com frutos maduros selecionados sem
pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação,
acondicionada em latas de 850 gramas, sem estufamentos, sem vazamento,
corrosão interna, e outras alterações.

400,000 UN 5,80 2.320,00

52 FARINHA DE ARROZ - FARINHA DE ARROZ, ingredientes: 100% grãos de
arroz moídos. Não contém glúten. Características: cor, odor, sabor e textura
característica. Embalagem plástica, hermeticamente selado, atóxico,
resistente, rotulado de acordo com a legislação vigente, pesando 1Kg. Na
data da entrega o produto deve dispor de no mínimo 04 meses de validade.

50,000 KG 4,95 247,50

56 FARINHA DE TRIGO - FARINHA DE TRIGO, especial, enriquecida com ferro
e ácido fólico, emabalagem resistente, não violada, resistente, isenta de
sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem deverá
conter dados de identificação e procedência, numero do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. Pacotes
de 1 Kg.

600,000 KG 2,95 1.770,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

58 FEIJÃO CARIOCA - FEIJÃO CARIOCA, sem a presença de grãos mofados
e/ou carunchados, em sacos plásticos transparentes, isento de sujidades,
não violados, resistentes. A embalagem deverá conter dados de identificação
e procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega. Pacote com 01 kg.

100,000 KG 6,50 650,00

59 FEIJÃO PRETO TIPO 1 - FEIJÃO PRETO TIPO 1, de primeira qualidade,
sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados, em embalagens
plásticas, transparentes, isento de sujidades, não violadas, resistentes. A
embalagem deverá conter dados de identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Pacote com 1Kg

200,000 KG 5,90 1.180,00

60 FERMENTO BIOLOGICO SECO - FERMENTO BIOLOGICO SECO,
granulado, instantâneo, embalado à vácuo, embalagem de 125 gramas.

10,000 UN 4,30 43,00

61 FERMENTO QUIMICO EM PÓ - FERMENTO QUIMICO EM PÓ,
ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de mandioca,
fosfato monocalcio, bicarbonato de sodio e carbonato de calcio. Embalagem
rotulada com 250 gramas.

150,000 UN 4,15 622,50

63 FILÉ DE TILÁPIA, - FILÉ DE TILÁPIA, acondicionado em embalagem
plástica, transparente, atóxica e resistente, isento de sujidades, odores
estranhos e substancias nocivas. Com cor, odor e textura característicos.
Devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto e
marca/procedência.

200,000 KG 37,80 7.560,00

65 GRANOLA TRADICIONAL - GRANOLA TRADICIONAL, embalagem de 1 kg,
deve conter cereais integrais, frutas secas e castanhas. Isento de mofo,
substâncias nocivas, odores ou sabor diferentes de sua composição normal.
A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.

40,000 KG 9,90 396,00

66 IOGURTE, - IOGURTE, parcialmente desnatado com polpa de fruta, sabores
morango, coco, abacaxi e ameixa, acondicionado em sacos plásticos de 900
ml. Deverá constar na embalagem do produto tabela de informações
nutricionais, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 15
dias.

1.000,0 UN 3,94 3.940,00

68 IOGURTE NATURAL - IOGURTE NATURAL, integral. Ingredientes: leite
pasteurizado integral e/ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Sem
adição de açúcar. Embalagem com 170 g.

600,000 UN 1,65 990,00

69 IOGURTE SEM LACTOSE - IOGURTE SEM LACTOSE, para dieta com
restrição de lactose, com validade de no mínimo 20 dias a partir da data de
entrega, embalagem com no mínimo 830 gramas

150,000 UN 5,99 898,50

73 LEITE DE SOJA - LEITE DE SOJA, composto elaborado com grãos de soja
não transgênico, 0% lactose e 0% colesterol e fonte de proteínas, cálcio,
zinco e vitaminas A, B2, B6, B12, C, D, E e ácido fólico. Sabor natural,
embalagem tetrapark que garanta a integridade do produto e rótulo contendo
composição do produto, em embalagem de 1 litro, cor, cheiro e sabor
próprios, conforme legislação vigente. Prazo de validade de 6 meses após a
data de entrega.

20,000 L 4,74 94,80

74 LEITE DE VACA INTEGRAL, - LEITE DE VACA INTEGRAL, UHT, longa
vida, fonte natural de proteínas e cálcio, manter todas as características
naturais do leite, inclusive teor de gordura. Deverá constar na embalagem do
produto, tabela de informações nutricionais, data de fabricação e prazo de
validade e registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 4 meses
a partir da data de entrega, podendo ficar armazenado em temperatura
ambiente. Embalagem Tetra Pack contendo 1 litro, acondicionado em caixas
de papelão com 12 litros.

60,000 CX 37,55 2.253,00

77 LENTILHA - LENTILHA, tipo 1, classe média, de primeira qualidade, sem a
presença de grãos mofados e/ou carunchados, em

280,000 KG 7,88 2.206,40
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embalagem plástica, transparentes, isento de sujidades, não violada,
resistente. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega. Pacote com 01 kg.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

79 LOURO - LOURO, folhas de louro secas, embalagem atóxica de 4g. 80,000 UN 1,12 89,60

82 MACARRÃO TIPO LETRINHA - MACARRÃO TIPO LETRINHA, embalagem
de 500 gramas, com ovos, produzida com farinha de trigo tipo I, pura e livre
de impurezas. Validade mínima de 06 meses no momento da entrega.
Embalagem de 500 gramas.

60,000 UN 3,12 187,20

83 MACARRÃO TIPO PARAFUSO - MACARRÃO TIPO PARAFUSO, com ovos,
embalagem com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Pacote com 500
gramas.

350,000 UN 2,32 812,00

88 MASSA COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO, - MASSA COM OVOS TIPO
CABELO DE ANJO, embalagem com identificação do produto, rótulo com
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e
validade. Pacote com 500 gramas.

300,000 UN 3,32 996,00

91 MILHO EM CONSERVA - MILHO  EM CONSERVA, embalagem íntegra, não
podendo estar amassada ou estufada. A embalagem deverá conter dados de
identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto. Embalagem com 200g.

250,000 UN 1,92 480,00

92 MILHO PARA PIPOCA - MILHO PARA PIPOCA, classe amarelo, grupo duro,
tipo 1, livre de impurezas, sujidades e parasitas. Embalagem de 500 gramas.

100,000 UN 2,95 295,00

94 OLEO DE SOJA - OLEO DE SOJA, 0% gordura trans, embalagem com 900
ml, limpas, não amassadas, resistentes, que garantam a integridade do
produto até o momento do consumo.

380,000 UN 8,49 3.226,20

95 ORÉGANO - ORÉGANO, acondicionado em embalagem plástica atóxica,
hermeticamente fechada, resistente, isento de sujidades, odores estranhos e
substancias nocivas. Embalagem com 100 g.

20,000 UN. 3,94 78,80

111 POLVILHO AZEDO - POLVILHO AZEDO, acondicionado em embalagem
plastica atoxica, hermeticamente fechada, resistente, isento de sujidades,
odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem devera conter
externamente os dados de identificacao e procedencia, numero do lote, data
de fabricacao, data de validade, quantidade do produto. Devera apresentar
validade minima de 06 (seis) mese apartir da data de entrega. Pacote com
500 gr.

60,000 UN 2,98 178,80

112 POLVILHO DOCE - POLVILHO DOCE, acondicionado em embalagem
plástica atóxica,
hermeticamente fechada, resistente, isento de sujidades, odores estranhos
e substancias nocivas. A embalagem devera conter externamente os dados
de identificação e procedência, numero do lote, data de fabricação, data de
validade, quantidade do produto. Devera apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega. Pacote com 500 g.

60,000 UN 2,70 162,00

114 QUEIJO RALADO - QUEIJO RALADO, tipo parmesão ralado, isento de
sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. Embalado em saco
plástico transparente atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A
embalagem deverá conter dados de identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.
Embalagem com 500g.

100,000 UN. 2,45 245,00

118 REQUEIJÃO CREMOSO SEM LACTOSE - REQUEIJÃO CREMOSO SEM
LACTOSE, produto isento de lactose, embalagem contendo informações do
fabricante e registro no orgão competente. Embalagem com 200 gramas

50,000 UN 4,80 240,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

120 SAL REFINADO - SAL REFINADO, iodado. A embalagem deverá conter
dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote com 01 kg.

200,000 KG 1,05 210,00

125 VINAGRE DE MAÇÃ - VINAGRE DE MAÇÃ, acondicionado em embalagem
plástica, resistente e transparente de 750 ml. A embalagem deverá conter
dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação,
data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima
de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.

200,000 UN 2,95 590,00

126 VINAGRE DE VINHO TINTO - VINAGRE DE VINHO TINTO, acondicionado
em embalagem plástica, resistente e transparente de 750 ml. A embalagem
deverá conter dados de identificação e procedência, número do lote, data de
fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.

50,000 UN 3,79 189,50

Total do Participante: 79.471,60

Participante: KATRY - EIRELI

104 PEPINO - PEPINO, tamanho médio, no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, livre de
sujidades, parasitas e larvas.

500,000 KG. 2,50 1.250,00

Total do Participante: 1.250,00

Participante: MUNARI ATACADISTA LTDA

1 ABACATE - ABACATE, de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento,
aspecto e cheiros próprios, tamanho médio a grande, com coloração própria,
com polpa firme e intacta, com cascas sãs, sem rupturas, isenta de
sujidades, parasitas e larvas.

150,000 UN 4,93 739,50

3 ABOBRINHA VERDE, - ABOBRINHA VERDE, tipo italiana, nova, de 1ª
qualidade, com casca sã e sem rupturas, coloração própria, isenta de danos
físicos ou mecânicos, isenta de sujidades, parasitas e larvas.

400,000 KG 2,14 856,00

6 AÇÚCAR MASCAVO - AÇÚCAR MASCAVO, composição: caldo de cana de
açúcar, rico em sais minerais e vitaminas, acondicionado em embalagem
plástica atóxica, hermeticamente fechada, resistente. O produto deverá ser
isento de mofo, fermentação, odores estanhos e substâncias nocivas. A
embalagem deverá conter dados de identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. Pacote com 01 kg.

100,000 KG 5,99 599,00

8 ALHO PORÓ - ALHO PORÓ, in natura, espécie comum. Fresco, são e não
queimado. Limpo, tenro e hidratado (não murcho), com folhas íntegras, com
coloração característica a cada variedade, sem folhas amareladas. Isento de
sujidades, de quaisquer matérias estranhas, de cheiro e/ou sabor anormal.

60,000 UN 3,49 209,40

9 AMIDO DE MILHO, - AMIDO DE MILHO, produto amiláceo, fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega. Embalagem de 500g.

200,000 UN 4,36 872,00

13 AVEIA EM FLOCOS FINOS, - AVEIA EM FLOCOS FINOS, feito com cereal
integral, além de ser rico em fibras e proteínas; a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto.
Deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de
entrega. Embalagem com 200 gramas.

80,000 UN 2,37 189,60

17 BATATA INGLESA, - BATATA INGLESA , lavada, de 1ª qualidade, tamanho
grande, compacta e firme, sem lesões de origem física ou

2.000,0 KG 2,34 4.680,00
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mecânica, perfurações e cortes; isenta de sujidades, parasitas e larvas.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

24 BISCOITO INTEGRAL SEM LACTOSE - BISCOITO INTEGRAL SEM
LACTOSE, tipo cookie, sabores diversos, alimento para dieta de ingestão 0%
lactose. Elaborado com ingredientes naturais, como farinha integral, melado
de cana, açúcar mascavo, óleos vegetais, amido de milho. Produto sem
leites e derivados. Embalagem com informação nutricional, data de validade,
peso líquido de 150g.

100,000 UN 5,90 590,00

28 CAFÉ EM PÓ - CAFÉ EM PÓ, especificação: grãos selecionados, torrados,
moídos e embalados a vácuo. Acondicionado a vácuo, íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto, selo de pureza ABIC. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem
com 500 gramas.

200,000 UN 11,96 2.392,00

30 CANELA EM RAMA - CANELA EM RAMA, acondicionada em saco de
polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo,
isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência,
número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto.
Pacote com 10g

60,000 UN 1,20 72,00

39 CHIA EM GRÃOS - CHIA EM GRÃOS, embalagem plástica atóxica de 150g.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega. Não
contém glúten.

30,000 UN 5,97 179,10

43 COUVE-FLOR - COUVE-FLOR, de 1ª qualidade, tamanho médio, com flor
sã, sem ruptura, isento de sujidades, odores estranhos e substancias
nocivas.

700,000 UN 4,98 3.486,00

46 NATA ZERO LACTOSE - NATA ZERO LACTOSE, produto isento de lactose,
de origem animal. Embalagem de polietileno, isento de sujidades, odores
estranhos e substâncias nocivas. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 10 dias a
partir da data de entrega. Embalagem com 200g.

100,000 UN 7,94 794,00

48 CUCA CASEIRA - CUCA CASEIRA, sem recheio, unidades de 500 gramas,
fresca, macia, sem presença de sujidades, feita no dia da entrega. Não deve
ser embalada quente. Embalagem plástica atóxica, com identificação do
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de
fabricação e validade.

300,000 UN 11,99 3.597,00

50 ERVILHA SECA PARTIDA TIPO I - ERVILHA SECA PARTIDA TIPO I,
constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e íntegros de cor
característica, maduros, limpos e secos. Isento de detritos, matéria terrosa,
parasitas, grãos avariados, germinados, carunchados, danificados por
insetos, manchados, enrugados e isentos de matérias estranhas como grãos
ou outras sementes de outras espécies. Embalagem de polietileno atóxico,
transparentes e resistentes, contendo 500 g.

80,000 UN 8,98 718,40

53 FARINHA DE AVEIA - FARINHA DE AVEIA,  produzida a partir de matéria
prima de qualidade, sã, limpa, isenta de mofo e/ou caruncho, apresentando
cor e características naturais. Acondicionadas em embalagem contendo
200g. No rótulo deve conter registro, data de fabricação e validade.

80,000 UN 2,15 172,00

54 FARINHA DE FUBÁ MÉDIO - FARINHA DE FUBÁ MÉDIO, amarela,
enriquecida com ferro e ácido fólico, fabricada a partir de matérias-primas
sãs e limpas, livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e
vegetais, não podendo estar fermentado, rançoso. Pacote de polietileno
atóxico, resistente contendo 1Kg.

300,000 KG 3,35 1.005,00

55 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, - FARINHA DE MANDIOCA
TORRADA, fina, embalagem contendo dados de identificação e procedência,
número do lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto.
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
data de entrega. Pacote com 01 kg.

100,000 KG 3,88 388,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

57 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, sem
fermento, enriquecida com ferro e acido fólico, embalada em envelope
individual, tipo sachê de papel impermeável resistente, não violados,
resistentes, isento de sujidades, odores estranhos e substancias nocivas. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, número do lote, data de fabricação, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega. Pacote com 01 kg.

200,000 KG 3,69 738,00

62 FIGADO BOVINO - FIGADO BOVINO, congelado, acondicionado em
embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente, isento de sujidades,
odores estranhos e substancias nocivas. Com cor, odor e textura
caracteristicos. Devidamente selada, com especificação de peso, validade do
produto e marca/procedencia.

80,000 KG 8,39 671,20

64 GELÉIA DE FRUTAS SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - GELÉIA DE FRUTAS
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, diversos sabores, acondicionados em potes de
vidro com tampa, contendo 200g.

150,000 UN 17,99 2.698,50

72 LEITE DE ARROZ - LEITE DE ARROZ, características: bebida de arroz.
Ingredientes: água, arroz, óleo de girassol, carbonato de cálcio (fonte de
cálcio) e sal marinho, sem adição de açúcar, com adição de cálcio. Isento de
glúten. Embalagem: intacta longa vida, contendo 01 litro.

30,000 L 18,98 569,40

75 LEITE EM PO SEM LACTOSE - LEITE EM PO SEM LACTOSE, fortificado
com nutrientes com zero lactose. Embalagem 380 gramas.

100,000 UN 16,99 1.699,00

81 MACARRÃO TIPO GRAVATA - MACARRÃO TIPO GRAVATA, com ovos,
pacote com 500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro
e ácido fólico, ovos, corantes naturais (urucum e curcuma). Validade mínima
de 6 meses no momento da entrega.

250,000 UN 3,40 850,00

85 MANTEIGA - MANTEIGA, de 1ª qualidade, sem sal, obtida do creme de leite
(nata) padronizado, pasteurizado e maturado, com teor mínimo de 80% de
lipídeos. Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem
com 200 gramas.

150,000 UN 6,85 1.027,50

86 MARACUJÁ - MARACUJÁ, redondo, casca lisa, graúdo, de 1ª qualidade,
livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta

350,000 KG 14,49 5.071,50

87 MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ - MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, sem
glúten e sem ovos, tipo espaguete. Ingredientes: farinha de arroz, corantes
naturais cúrcuma, urucum e emulsificante E471. Isento de glúten, ovos e
conservantes. Embalagem: pacote atóxico, incolor, transparente,
termosoldado, resistente, pesando 500 gramas. Contendo todas as
informações segundo a legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6
meses.

50,000 UN 3,39 169,50

93 MORANGO, - MORANGO, de primeira qualidade, apresentando grau médio
de maturação no momento da entrega, isento de sinais de apodrecimento.

200,000 KG 25,00 5.000,00

98 PÃO FATIADO - PÃO FATIADO, acondicionado em embalagem plástica
atóxica, fechada, resistente. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de
lote, data de validade, quantidade do produto.

600,000 UN 4,98 2.988,00

99 PÃO FATIADO INTEGRAL, - PÃO FATIADO INTEGRAL, acondicionado em
embalagem plástica atóxica, fechada, resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto.

300,000 UN 6,48 1.944,00

101 PÃO TIPO BISNAGUINHA - PÃO TIPO BISNAGUINHA, acondicionado em
embalagem plástica atóxica, fechada, resistente. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto

150,000 KG 14,98 2.247,00
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

102 PÃO TIPO CASEIRINHO - PÃO TIPO CASEIRINHO, unidade com peso
médio de 25 g, formulado a base de farinha de trigo, manteiga, açúcar, sal,
água e fermento. Fabricado no dia da entrega. Embalados em sacos
plásticos atóxicos com identificação do produto, rótulo com ingredientes,
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade.

500,000 KG 9,90 4.950,00

121 TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) - TEMPERO VERDE (SALSA E
CEBOLINHA), fresco, de primeira, devendo ser bem desenvolvida, sem
material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e
mecanismos oriundos do manuseio e transporte, coloração característica,
sem folhas amareladas ou estragadas.

500,000 MÇ 2,94 1.470,00

123 TRIGO PARA QUIBE - TRIGO PARA QUIBE, grãos limpos processados,
embalados em sacos plásticos, transparentes, limpos, não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto, isento de sujidades,
odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data
de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de
500g.

30,000 PCT 5,20 156,00

Total do Participante: 53.788,60

Participante: NC COMERCIAL LTDA

103 PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO,
cortado em fatias (filé), sem pele, congelado. Embalagem: deve estar intacta,
polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na embalagem deve
conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de
processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de
inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a
partir da data de entrega.

300,000 KG 13,30 3.990,00

108 POLPA DE FRUTAS CONGELADAS DE ABACAXI COM HORTELÃ -
POLPA DE FRUTAS CONGELADAS DE ABACAXI COM HORTELÃ, 100%
naturais e sem nenhum tipo de conservante. Pacotes de 1Kg, contendo 10
unidades de 100g. Com especificações dos ingredientes, data de fabricação
e prazo de validade.

100,000 UN 15,50 1.550,00

109 POLPA DE FRUTAS CONGELADAS DE ACEROLA COM LARANJA -
POLPA DE FRUTAS CONGELADAS DE ACEROLA COM LARANJA, 100%
naturais e sem nenhum tipo de conservante. Pacotes de 1Kg, contendo 10
unidades de 100g. Com especificações dos ingredientes, data de fabricação
e prazo de validade.

100,000 UN 15,50 1.550,00

110 POLPA DE FRUTAS CONGELADAS DE FRUTAS VERMELHAS - POLPA
DE FRUTAS CONGELADAS DE FRUTAS VERMELHAS, 100% naturais e
sem nenhum tipo de conservante. Pacotes de 1Kg, contendo 10 unidades de
100g. Com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de
validade.

100,000 UN 15,50 1.550,00

113 QUEIJO MUSSARELA FATIADO - QUEIJO MUSSARELA FATIADO,
inspecionado, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado e resfriado. . A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e
procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade,
quantidade do produto.

100,000 UN. 26,95 2.695,00

Total do Participante: 11.335,00

Participante: TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

76 LEITE PASTEURIZADO TIPO C - LEITE PASTEURIZADO TIPO C, em
embalagem de polietileno leitoso de 01 litro, sem adição de conservantes,
contendo data de fabricação e prazo de validade, isento de odores estranhos
e substancias nocivas.

4.000,0 LT 3,50 14.000,00

117 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, - REQUEIJÃO CREMOSO
TRADICIONAL, embalagem contendo informações do fabricante e registro
no órgão competente. Embalagem com no mínimo 180 gramas.

400,000 UN 3,99 1.596,00

Total do Participante: 15.596,00
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